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Simpósio: 35 - A DEFENSORIA PÚBLICA E AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE 
JUSTIÇA: PERSPECTIVAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO 
CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 
 
RESUMO: Os avanços da tecnologia estão trazendo grandes inovações e seus impactos já 
podem ser vistos em inúmeros setores. Cada vez mais grandes empresas e órgãos públicos como 
a Defensoria Pública, estão ligados aos avanços da internet. A partir disso, os mesmos iniciaram 
um monitoramento sobre o comportamento de seus funcionários. Tendo em vista que 
diariamente pessoas expõe seus trabalhos e rotinas em redes sociais. Atitudes fora do trabalho, 
mesmo sem ligação direta pode levar à perda do emprego, a empresa pode demitir por justa 
causa se a má conduta nas redes sociais denegrir a sua imagem. Segundo especialistas em direito 
do trabalho, expressar insatisfação em relação à empresa em que trabalha como, reclamar do 
salário, do horário, do novo uniforme e do trabalho em si, falar mal do chefe, dos colegas e dos 
clientes gera demissão por justa causa. O funcionário pode ser demitido não somente se falar 
mal da empresa, mas até se der um “like” para algo nocivo à organização. Tendo como hipótese 
dessas ações, durante a Copa deste ano após um grupo de homens expor três jovens russas 
utilizando frases de baixo calão, um deles funcionário de uma companhia aérea, foi demitido 
por justa causa, ferindo a integridade da empresa, gerando incômodo e insatisfação após o ato.  
A jurisprudência é unânime no entendimento de que atitudes graves devem ser tratadas com 
justa causa, que ocorre quando um empregado não tem mais condições de permanecer na 
empresa por sua conduta. E o Poder Judiciário, ao julgar o pedido de reversão de justa causa, 
analisa se a pena foi aplicada de maneira correta e se houve antes aplicações de penas graduais 
como forma de orientação. Por último, o TST tem entendido que são válidas as demissões por 
exposição inadequada nas redes sociais e, inclusive, há precedentes que orientam para que o 
empregado observe a ética, disciplina e seriedade do uso das redes sociais no ambiente de 
trabalho. Com o objetivo de prezar pelos cuidados com seus funcionários e proteger as 
empresas, os responsáveis estão mais atentos ao comportamento de seus funcionários dentro e 
fora do ambiente de trabalho no intuito das pessoas lembrarem a importância dos valores éticos 
e morais, e utilizarem do bom senso e de expor suas opiniões nas redes sociais. Diante desse 
panorama de exploração decorrente das novas tecnologias, justifica-se a atuação da Defensoria 
Pública, também, no âmbito da justiça do trabalho. Considerando ainda, as novas características 
inauguradas com mundo do trabalho diverso e desagregado, com sindicatos enfraquecidos. 
Reforça-se essa nova vertente de atuação das Defensorias Públicas. 
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